
 
 
 

 

 

                       Решение                              Карар 
 
 

                 2019елның   4 нче сентябре             Чистай шәһәре                

  

 
 

                              №37/1 
 

Татарстан Республикасы  

Чистай муниципаль районы 

“Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге  

муниципаль предприятиеләрен төзү,  

үзгәртеп кору һәм бетерү буенча  

карарлар кабул итү тәртибе турында 

 
   

Россия Федерациясе Граждан кодексына нигезләнеп, “Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында”гы 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

законнарга таянып,  “Дәүләт һәм муниципаль унитар предприятиеләр турында”гы 2002 елның 14 

ноябрендәге 161-ФЗ номерлы Федераль законны күздә тотып,  Татарстан Республикасы Чистай 

муниципаль районы “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге Уставы белән,  Татарстан Республикасы 

Чистай муниципаль районының Чистай шәһәр Советы 

 

Карар бирә: 

 

1. Татарстан Республикасы  Чистай муниципаль районының “Чистай шәһәре” муниципаль 

берәмлегенең муниципаль предприятиеләрен төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү турындагы 

карарны әлеге карарга кушымта нигезендә расларга. 

2.  Чистай муниципаль берәмлеге Советының “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге муниципаль 

предприятиеләрен һәм учреждениеләрен төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү турында карарлар 

кабул итү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында”гы 2010 елның 14 сентябрендәге 

40/6 нчы карары үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Әлеге карарны билгеләнгән тәртиптә, Чистай муниципаль районының рәсми сайтында 

бастырып чыгарырга һәм «Интернет» мәгълүмати-коммуникацион челтәрендә урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны законлылык, хокук тәртибе, депутат эшчәнлеге 

мәсьәләләре буенча даими депутат комиссиясенә О. В. Добронравовка йөкләргә. 

 

 

 

 

Чистай муниципаль районы                                                                        

Чистай шәһәре башлыгы                                                                                                                 Д.А. Иванов 
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ТР Чистай муниципаль районы  

Чистай шәһәр Советының 

2018 елның 4 сентябрендәге 37/1 номерлы  

карарына кушымта 

                                         

 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының  

“Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең муниципаль  

предприятиеләрен төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү турында  

карарлар кабул итү тәртибе 

  

Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының “Чистай шәһәре” 

муниципаль берәмлегенең муниципаль предприятиеләрен төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү турында 

карарлар кабул итү тәртибен билгели (алга таба - Тәртип), Россия Федерациясе Граждан кодексы, 

“Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законнарга таянып, “Дәүләт һәм муниципаль унитар 

предприятиеләр турында”гы 2002 елның 14 ноябрендәге 161-ФЗ номеры белән, Татарстан 

Республикасы Чистай муниципаль районының “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге Уставы һәм 

Татарстан Республикасы территориясендә гамәлдә булган башка норматив хокукый актлар нигезендә 

эшләнде. 

 

1. Гомуми нигезләмәләр. 

 

1.1. Муниципаль предприятиеләр Россия Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы 

Чистай муниципаль районының “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү өчен оештырыла. 

1.2. Муниципаль предприятиеләрне Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы 

“Чистай шәһәре” муниципаль берәмлегенең Башкарма комитеты (алга таба - Башкарма комитет) 

гамәлгә куя. Милекче һәм предприятиеләрне гамәлгә куючы вәкаләтләре Башкарма комитетның 

органнары һәм вазыйфаи затлары тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

1.3. Муниципаль предприятиеләр төзүгә бәйле чыгымнар Татарстан Республикасы Чистай 

муниципаль районының “Чистай шәһәре” муниципаль берәмлеге бюджеты акчалары исәбеннән 

гамәлгә ашырыла. Предприятиеләрне үзгәртеп кору һәм бетерү муниципаль предприятиенең үз 

акчалары хисабына башкарыла. 

1.4. Предприятиегә беркетелгән мөлкәт составын билгеләү тәртибе Башкарма комитетның 

хокукый актлары белән билгеләнә. 

Предприятиегә беркетелгән мөлкәт хакы бәяләү эшчәнлеге турындагы закон нигезендә 

билгеләнә. 

1.5. Предприятие җитәкчесе вазыйфасыннан азат итү, аның белән хезмәт шартнамәсен төзү һәм 

туктату процедуралары Башкарма комитетның хокукый актлары белән билгеләнә. 

 

2. Муниципаль предприятиеләр төзү турында карарлар кабул итү тәртибе. 

 

2.1. Муниципаль предприятиеләр аларның учреждениеләре юлы белән, шулай ук гамәлдәге 

предприятиеләрне үзгәртеп кору нәтиҗәсендә булдырыла. 

2.2. Предприятиене төзү турындагы тәкъдим Башкарма комитетның тармак (функциональ) 

бүлеге тарафыннан кертелә, аның карамагында җирле әһәмияттәге мәсьәләләр тора, аларны хәл итү 

өчен предприятие төзелә. Тәкъдимгә Башкарма комитет карары проекты, предприятиене төзү 

кирәклеген нигезләү, шулай ук әлеге вазыйфага кандидатура булганда муниципаль предприятие 

җитәкчесе вазыйфасына тәкъдим итү кушымта итеп бирелә. 

2.3. Башкарма комитетның предприятие төзү турындагы карары белән билгеләнә: 



- төзелә торган предприятиенең фирма атамасы; 

- предприятие эшчәнлегенең максатлары һәм предметы; 

- предприятие эшчәнлеге төрләре; 

- хуҗалык алып бару хокукына нигезләнгән предприятиене төзегәндә, устав фондын 

формалаштыру; 

- предприятиенең буйсынучы тармаклары; 

- оештырыла торган предприятиене гамәлгә куючы вәкаләтләре бирелә торган орган һәм 

предприятие төзү буенча чаралар үткәрү өчен җаваплы орган; 

- предприятиене төзү буенча чаралар, аларны үткәрү срокларын күрсәтеп; 

- предприятиене төзү буенча чаралар үткәрү өчен кирәкле башка нигезләмәләр. 

 

 3. Муниципаль предприятиеләрне үзгәртеп кору буенча карарлар кабул итү тәртибе 

 

3.1. Муниципаль предприятиеләр Россия Федерациясе граждан законнарында каралган 

очракларда, тәртиптә һәм рәвешләрдә үзгәртеп корылырга мөмкин. 

3.2. Муниципаль предприятиене үзгәртеп кору турындагы тәкъдим Башкарма комитетның 

тармак (функциональ) бүлеге тарафыннан кертелә, аның карамагында җирле әһәмияттәге мәсьәләләр 

тора, аларны хәл итү өчен предприятие төзелгән. Тәкъдимгә Башкарма комитетның муниципаль 

предприятиене үзгәртеп кору турындагы карары проекты кушып бирелә. 

3.3. Башкарма комитетның муниципаль предприятиене үзгәртеп кору турындагы карары белән 

билгеләнә: 

- үзгәртеп корыла торган муниципаль предприятиеләрнең исемнәре; 

- үзгәртеп коруның сәбәбе; 

- үзгәртеп кору формасы; 

- үзгәртеп кору тәртибе һәм вакыты; 

- Башкарма комитетның тармак (функциональ) бүлеге үзгәртеп кору процедурасын үткәрү өчен 

җаваплы; 

-   муниципаль предприятиене үзгәртеп кору чаралары, аларны үткәрү срокларын күрсәтеп; 

- муниципаль предприятиене үзгәртеп кору буенча чаралар үткәрү өчен кирәкле башка 

нигезләмәләр. Башкарма комитет карарында шулай ук тиешле боерык актын кабул итүгә күрсәтмә 

бирелгән. 

3.4. Муниципаль предприятие җитәкчесе тапшыру акты, яки бүлү балансын әзерли һәм 

Башкарма комитетны раслауга тапшыра. 

3.5. Муниципаль предприятие җитәкчесе документлар, шул исәптән үзгәртеп корыла торган 

муниципаль предприятие кредиторларына язма хәбәрнамәләр әзерләүне һәм гамәлдәге законнар белән 

билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда муниципаль предприятиене үзгәртеп кору буенча чаралар 

үткәрүне тәэмин итә.  

 

 4. Муниципаль предприятиеләрне бетерү турында карарлар кабул итү тәртибе. 

 

 

4.1. Муниципаль предприятиеләр Россия Федерациясе Граждан кодексында каралган нигезләр 

һәм тәртиптә бетерелергә мөмкин. 

4.2. Муниципаль предприятиене бетерү турындагы тәкъдим Башкарма комитетның тармак 

(функциональ) бүлеге тарафыннан кертелә. Аның карамагында җирле әһәмияттәге мәсьәләләр тора, 

предприятие аларны хәл итү өчен төзелгән. Муниципаль предприятиене бетерү турында Башкарма 

комитет карары проекты тәкъдимгә кушымта итеп бирелә. 

4.3. Башкарма комитетның предприятиене, учреждениене бетерү турындагы карары белән 

билгеләнә: 

- ликвидацияләнә торган предприятиеләр, учреждениеләр исемнәре; 

- бетерү сәбәбе; 

- ликвидацияләү комиссия составы; 

- бетерү тәртибе һәм сроклары; 

- бетерелгәннән соң калган мөлкәтне файдалану тәртибе; 



- предприятиене, учреждениене бетерү буенча чаралар, аларны үтәү вакытын күрсәтеп; 

- предприятиене, учреждениене бетерү буенча чаралар үткәрү өчен кирәкле башка нигезләмәләр. 

Башкарма комитет карарында шулай ук тиешле боерык актын кабул итү турында күрсәтмә дә 

бар. 

4.4. Ликвидация комиссиясе Россия Федерациясе граждан законнары нигезендә муниципаль 

предприятиене бетерү чараларын гамәлгә ашыра, шул исәптән арадаш ликвидация балансын, 

ликвидация балансын тәшкил итә һәм аларны Башкарма комитетка раслауга тапшыра.  

 

 


